
 

 

PiKe-alueen (Pirkanmaa-Keski-Suomi) vankilakirjastokokous 
 
Aika  3.4.2018 klo 10 - 11.40 
 
Paikka  Pääkirjasto Metso, kirjastopalvelujohtajan työhuone 
 
Läsnä  Kristian Kipinoinen, erikoissuunnittelija 

Tapio Vanha-Jaakkola, apulaisjohtaja, Kylmäkosken vankila 
Esa Uski, Kylmäkosken vankila 
Pirkko Lindberg, kirjasto- ja kansanopistoyksikön johtaja, 
Tampere 
Katja Ahoniemi, kirjastonhoitaja, Tampere 
Jarkko Rikkilä, koordinaattori, Tampere 

 
1. Esittelykierros 
 

Kokoukseen osallistuvat henkilöt esittäytyivät. 
 
2. Työryhmät 
 

Keskusteltiin, että on syytä perustaa Pirkanmaa-Keski-Suomi -
kehittämiskirjastoalueella työryhmä koordinoimaan vankilakirjastotoiminnan 
kehittämistä. Työryhmässä ovat mukana Katja Ahoniemi, Jarkko Rikkilä, 
Kristian Kipinoinen ja edustus Kylmäkosken vankilasta. Jarkko kutsuu koolle 
noin kaksi kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan. 
 
Kehittämiskirjastojen kesken toimii myös valtakunnallinen työryhmä ja Jarkko / 
Katja välittävät tietoa eri työryhmien välillä. Kirjastonhoitaja Katja Ahoniemi 
tulee jatkamaan konkreettista työtä Kylmäkosken vankilan kirjastossa. 
Kehittämiskirjaston kustannuksissa on määritelty, että 30% Katjan 
palkkauksesta otetaan avustuksesta. 
 
Katja ja Jarkko ovat menossa tutustumaan Irmeli Malka-Kanniston johdolla 
Köyliön vankilaan maanantaina 9.4.2018. 

 
3. Järjestelmä ja laitteet 
 

Puhuttiin Kylmäkosken vankilassa käytettävästä järjestelmästä, joka on vanha 
ja päivittämätön. Järjestelmä on kuitenkin olennainen osa kokoelmatyötä ja 
uutta versiota on käytössä joidenkin muiden vankiloiden kirjastossa. Pidettiin 
parhaana vaihtoehtona sitä, että PrettyLib-järjestelmään tilattaisiin päivitys. 
Kristian lupautui selvittelemään, mitä asialle olisi tehtävissä. 
 
Kehittämiskirjastoavustus on suunnattu palveluiden ja esimerkiksi kouluttajien 
palkkioihin, joten esimerkiksi laitehankinnat rajautuvat tämän ulkopuolelle. 

 
4. Kokoelman läpikäynti 
 

Katja tulee nyt jatkamaan erityisesti vankilan kaunokirjallisuuskokoelman 
läpikäyntiä. Poistokirjoja jatkossakin viedään. Esa ja Katja miettivät yhdessä 



 

 

Jarkon ja valtakunnallisen kehitystyön pohjalta kokoelman luonnetta ja 
painotuksia. 

 
5. Poistokirjojen käsittelystä 
 

Esa on käynyt ennen poistomyyntipäiviä tsekkaamassa poistokirjoja, jotka 
voisivat täydentää kokoelmaa. Tätä käytäntöä voidaan jatkaa ja Esalle 
välitetään viestiä, koska myyntipäiviä on tulossa. 

 
6. Tapahtumat, lukupiirit ja muut tilaisuudet 
 

Katja jatkaa sopivan esiintyjän tai tapahtumavieraan haarukoimista. Tämä työ 
jäi hieman kesken viime vuoden projektin yhteydessä. kun sopiva aika oli 
vaikea järjestää. Puhuttiin, että esimerkiksi Juha Hurme tai Teemu Keskisarja 
voisivat olla mielenkiintoisia vieraita. 
 
Lisäksi keskusteltiin saduttamiseen tarvittavasta laitteistosta ja lukupiirien 
toteutuksesta. Jarkko ja Katja keskustelevat Irmelin kanssa hänen 
käyttämästään setistä tähän. Tähän tarkoitukseen laitteita voidaan hankkia 
myös kehittämiskirjastoavustuksesta, koska ne palvelevat 
kehittämiskirjastotehtävää tarkoituksenmukaisesti. 

 
7. Vankilakirjaston keittokirja 
 

Kristian esitteli Irmeli Malka-Kanniston kanssa kehitettyä ”vankilakirjaston 
keittokirja” -manuaalia, jonka tarkoituksena on kerätä hyviä käytäntöjä ja 
palvelukonsepteja yksiin kansiin. Esittelyssä on esimerkiksi lukupiiritoimintaa 
sekä tiedonhakuun liittyviä ohjelmia. Tätä voidaan hyödyntää monella tavalla 
toiminnan kehittämisessä sekä kehittää eteenpäin. 

 
8. Katjan vankilapäivät 

 
Sovittiin, että lyödään lukkoon kesään asti päivät, jolloin Katja vierailee 
Kylmäkosken vankilassa. 
 
Kylmäkosken vankilan kannalta parhaita päiviä olisivat keskiviikot. Sovittiin, 
että Katja ehdottaisi tätä esimiehelleen Anu Hakarille sijaiskuvion järjestymistä 
varten. Vakiopäivien lisäksi Katjan 30% viikkotyöpanoksesta tulee liittymään 
esimerkiksi Metson poistokirjoihin liittyviin tehtäviin ja vankilavierailujen 
suunnitteluun. 
 
Kunhan Katjan päivät varmistuvat, Jarkko lähtee mukaan Kylmäkosken 
vankilaan. 


